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Limburgse reisgenoten

Limburgse reisbegeleiding

Cultuurcombi: Bilbao & San Sebastian
De verborgen parel Bilbao met het

Met vertrouwen op reis!

Unieke programma's

Uitsluitend fijne hotels

4 dagen vanaf

€ 739,- p.p.

Guggenheim Museum & de mondaine
"pintxos stad" San Sebastian

Vertrekdata
Dit najaar presenteren wij een 4-daagse vliegreis naar twee
schitterende steden in Noord-Spaans Baskenland: de verborgen parel
Bilbao & het mondaine culinaire walhalla San Sebastian. Twee totaal
verschillende steden met elk hun eigen bezienswaardigheden en
specialiteiten. Door gunstige vluchten kunt u bijna 3 volle dagen
genieten en wij zullen die tijd optimaal benutten om u met een gids
de belangrijkste details van beide steden te laten zien en heeft u
voldoende tijd om tussendoor te genieten van de vele culinaire
specialiteiten van de regio, geniet zeker van de heerlijk Pinxos, de
lokale tapas, gecombineerd met een heerlijk glaasje Spaanse wijn of
bier in de Siete Calles.
En vanzelfsprekend bezoekt u het wereldberoemde Guggenheim
museum (entree inclusief)! U logeert 3 nachten in hartje centrum van
Bilbao in het comfortabele 3* hotel NH Deusto op basis van logies met
ontbijt. U vertrekt uit Limburg, want transfer naar Schiphol v.v. is
inclusief, net als de rechtstreekse vlucht met KLM en eigen De

29 oktober 2019

€739

Helaas volgeboekt

Inclusief
Bustransfer Limburg - Amsterdam
v.v.
Rechtstreekse vlucht met KLM v.v.
Handbagage 12 kg.
Bustransfers ter plaatse
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Limburger Reizen reisbegeleiding welke u deze gehele reis zal
begeleiden.

Met vertrouwen op reis!

3 nachten op basis van logies/ontbijt
in 3* hotel NH Deusto
Entree Guggenheim Museum

Kortom, een zeer complete 4 daagse cultuurreis vol hoogtepunten,
maar ook zeer geschikt voor culinaire liefhebbers!

Rondleiding met NL-gids in Bilbao
Hele dagexcursie met gids naar San
Sebastian

Dag 1 - Limburg - Amsterdam - Bilbao
Vanuit uw opstapplaats reist u vanochtend samen met De Limburger
Reizen reisbegeleiding per luxe touringcar naar Schiphol voor uw
rechtstreekse KLM vlucht om 14.30 uur (onder voorbehoud) naar de
Bilbao. Aankomst staat gepland om 17.20u. De luchthaven van Bilbao
is een eerste kennismaking met de hedendaagse architectuur, de
terminals zijn ontworpen door Santiago de Calatrava, en opgetrokken
uit glas en wit beton. Vervolgens transfer (ca. 15 km) naar het 3* hotel
NH Deusto. De rest van de avond is vrij te besteden. Ons hotel ligt in
het centrum, in de omgeving zijn vele heerlijke restaurantjes en
barretjes waar u de lokale Bakische pintxos kunt proeven,
gecombineerd met een heerlijke glaasje wijn.

De Limburger reisbegeleiding
gedurende de gehele reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden
Niet genoemde entreegelden
Verzekeringen
Reserveringskosten € 29,50 per
boeking
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Dag 2 - Bilbao & Guggenheim Museum
Na een uitgebreid ontbijtbuffet maakt u met een gids een
uitgebreide stadswandeling door Bilbao met o.a. de pittoreske
straatjes van Las Siete Calles naar de Mercado de la Ribera, de grote
overdekte markthal uit 1929 met vele mooie marktkraampjes, let
vooral ook op de schitterende glas-in-lood ramen. Ook zien we de
imposante Kathedraal Santiago de Bilbao en vervolgens door naar het
futuristische deel van de stad.
Vanmiddag een hoogtepunt van deze reis! u bezoekt het
wereldberoemde Guggenheim museum. In de hele wereld zijn er 4
waarvan één dus in Bilbao. Een hoogtepunt van hedendaagse
architectuur, een creatie van architect Frank O. Gehry.
In het museum vindt u een permanente collectie, met werken van
Andy Warhol tot Robert Motherwell en van Eduardo Chilida tot
Willem de Koning. Ook zijn er steeds wisselende exposities. Zie
www.guggenheim-bilbao.eus voor uitgebreide informatie en actuele
exposities.
De rest van de namiddag/avond is vrij te besteden. U zult zich niet
vervelen: maak een boottrip op de Nervión-rivier, struin langs de vele
winkeltjes rondom de Indautxi en Ensanche,

Overige info

Het goede metro netwerk van de stad wat werd ontworpen door
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Norman Foster en bied u de gelegenheid om veel op een dag te
kunnen zien

Met vertrouwen op reis!

Programma onder voorbehoud van
wijzigingen
Minimaal 15 personen

Dag 3 - San Sebastian ( ca. 110 km.)
Na het ontbijt brengen wij u per touringcar en met gids naar het
mondaine San Sebastián gelegen in een mooie baai. Een aangename
badplaats waar de leden van het Spaanse koningshuis in het verleden
regelmatig vertoefden. U maakt een rondrit langs de mooiste plekken
terwijl de gids honderduit vertelt. Bijvoorbeeld over de schelpvormige
baai, het voormalige zomerpaleis van de koning, het bijzondere
congrescentrum geschapen door architect Rafael Moneo en het
klooster Loyola (entree inclusief). In de middag heeft u enkele uren
vrije tijd in San Sebastián. Kunstliefhebbers raden we zéker aan het
San Telmo museum www.santelmomuseoa.eus te bezoeken (o.a.
Rubens, Gréco, Miró en veel Baskische geschiedenis.) . Parte Vieja is de
oude historische binnenstad van San Sebastian gelegen aan de voet
van Monte Urgull, aan de ene kant bevindt zich de zee en andere de
andere kant loopt de rivier Urumea. Het historische centrum van San
Sebastian is een wijk met vele smalle straatjes, kleine winkeltjes en
vele typische barretjes voor de lekkerste pintxos. Een unieke sfeer
tussen de mooie historische gebouwen. In de late namiddag terug
naar Bilbao.

Ruimbagage 20 kg ca. € 50,- per
persoon
Afwijkende annuleringsvoorwaarden
zijn van toepassing

Deze laatste avond in Bilbao kunt u zich zeker vermaken en genieten
van de vele lokale lekkernijen die deze regio te bieden heeft in een
van de lokale gezellige etablissementen.

Dag 4 - Vrije ochtend & terugreis
Geniet van het ontbijt om daarna nog tot na de lunch in Bilbao op pad
te gaan. Aanrader voor liefhebbers van nog meer kunst: bezoek het
Museo de Bellas Artes. Of vermaak u deze laatste uren in de
historische binnenstad. De keus is aan u. De transfer naar de
luchthaven in de middag, want de terugvlucht is om 17.30 uur. U landt
om 19.35 uur op Schiphol. Een touringcar staat klaar om u terug naar
Limburg te brengen.

Hotel informatie
NH Deusto ***
Het driesterren hotel NH Bilbao Deusto is in 2016 volledig gerenoveerd
en ligt in het hart van Bilbao op loopafstand van de belangrijkste
bezienswaardigheden van de stad. Wandelend bent u binnen 10
minuten bij het Guggenheim Museum en het Museo de Bellas Artes.
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Met vertrouwen op reis!

Loop 3 minuten door en u bent bij het financiële district en de
Iberdrola-toren. Veel winkels en heerlijke restaurants en barretjes zijn
op loopafstand. De kamers zijn ruim en modern ingericht met
neutrale kleuren, vrolijke accenten en hardhouten vloeren. Ze
beschikken standaard over gratis WiFi, airconditioning en
regendouches.

Hotel verzorging: Logies met ontbijt
Eenpersoonskamer (op aanvraag): € 160,Hotel website: https://www.nh-hotels.nl/hotel/nh-bilbao-deus...
Hotel adres: NH Deusto, Calle de Francisco Maciá, Bilbao, Spanje
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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